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GESTÃO TRANSPARENTE
Diretoria apresenta prestação de contas de 2005

EDITORIAL

É com satisfação que apresentamos neste informativo as demonstrações

financeiras da Asfeb relativas ao ano de 2005, cumprindo assim proposta definida no nosso
plano de trabalho. Acreditamos que a iniciativa, cujo caráter é de consagração de uma
gestão transparente, deve ser uma regra e não uma exceção, um dever que todos os
dirigentes de organizações não podem deixar de cumprir. Afinal, administramos um bem
coletivo, resultado do empenho e confiança de todos, o que nos torna ainda mais
responsáveis diante dos compromissos assumidos.
Nesse sentido, a prestação de contas deve ser encarada como um direito e
instrumento de controle dos associados e, ao mesmo tempo, uma importante ferramenta
para garantir a legitimidade da gestão. Vale ressaltar que , durante o ano de 2005,
retomamos a realização dos depósitos em nosso fundo de reserva, ferramenta
importantíssima para a sustentabilidade do nosso Asfeb Saúde
Todas as demonstrações contábeis aqui publicados foram validadas sem ressalvas
pela auditoria independente e aprovadas pelo Conselho Fiscal da instituição. Vale ressaltar
que o campo de atuação da Asfeb – plano de saúde – é caracterizado pela impresivibilidade
de gastos, já que eventuais crescimentos na utilização de serviços médico-hospitalares não
dependem exclusivamente dos seus gestores diretos, o que torna todos os associados coresponsáveis pela sua gestão, na adoção de estratégias de uso racional.
Aproveitamos ainda para reafirmarmos a importância do trabalho da Comissão
de Reforma do Regulamento do Asfeb Saúde, recentemente instalada, cujo propósito é
ajustar nosso regulamento à nova realidade institucional. A participação do associado é
de fundamental importância para a construção e aprovação do novo Regulamento, no
qual estarão contidas as sistemáticas de cobertura e de custeio do nosso plano. Vale
destacar ainda que este ano tivemos o maior São João da Asfeb e retomamos os festejos
juninos no interior.
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MAIOR DIÁLOGO COM O INTERIOR
Ampliar o diálogo com os associados do interior do
estado foi o principal objetivo da visita que a diretoria
da Asfeb fez às cidades de Ilhéus, Itabuna e Vitória da
Conquista, recentemente. Participaram da visita o
presidente da instituição, Cleudes Freitas; o vicepresidente, Luís Henrique Brandão; e os diretores
administrativo-financeiro, Domenico Fioravanti, e de
social, de cultura e esportes, Eraldo Santana.
Durante a visita foi possível identificar as principais
demandas dos associados dessas cidades, visitar os
clubes sociais da instituição nessas cidades, avaliar os
serviços disponibilizados e dar início ao atendimento
dos anseios expressos. Nesse sentido, a diretoria
fechou acordo com o Hospital de Ilhéus, que já está
atendendo aos associados, em serviços como
emergências adulto e pediátrica, internamento, além
de diversas especialidades médicas e exames.

O associado da Asfeb, o auditor
fiscal Virgílio Pacheco, está
encaminhando à Câmara de
Vereadores de Salvador proposta
a ser transformada em projeto de
lei, recomendando o reconhecimento da Associação como
organização de utilidade pública
municipal. A Asfeb já é reconhecida como tal no âmbito estadual.
Na avaliação de Pacheco, pelas
suas ações de atendimento a um segmento importante do
funcionalismo público baiano, a Asfeb é uma instituição
indispensável. “Até porque acaba por cumprir muito bem
um papel social, atendendo a uma carência de ações que
deveriam ser implementadas pelo Estado”, observa.
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ASFEB SAÚDE

Confira dicas para o uso racional do plano
Em sistemas de gestão condominiais,
como o Asfeb Saúde, o uso racional do
plano é de fundamental importância. A
não observância desse preceito pode
impactar negativamente nos custos operacionais e afetar os valores das cotas.
Nessa direção, várias dicas podem ser seguidas pelos associados. E o melhor: são caminhos positivos não só para o bolso de
todos como também para a saúde.
A utilização do médico da Asfeb é
um desses caminhos. “São profissionais
com larga experiência, que podem identificar o melhor especialista para cada
caso e solicitar exames clínicos prévios,
agilizando assim o processo de diagnóstico e cura.” A recomendação é feita pelo associado Nilton de Barros
Macedo, que adota esse caminho sempre que vai fazer um check-up.
“É a médica ou médico da Asfeb,
quem solicita meus exames. Depois volto
com os resultados. Se for necessário, sou
encaminhado a um especialista. Esse me
parece um procedimento racional e benéfico para mim e para o plano”, diz. Estar
sempre de posse dos exames realizados nos
últimos 12 meses é importante, também
porque um diagnóstico será dado com
maior precisão quanto maior for o volume
de informações disponíveis para o médico.
Do ponto de vista do uso dos serviços
médicos, observa a gerente do Asfeb Saúde,
Joana D’Arc, a escolha pelo associado do seu
médico de confiança é muito mais determinante no processo de recuperação do que a
ida a vários médicos em razão do mesmo problema. “É importante ainda que o associado
saiba que as solicitações de exames ou serviços médicos têm validade de 30 dias. Se não
forem feitas nesse prazo, será necessária uma
nova visita ao médico”, afirma.
Outra dica dada por Nilton Macedo
diz respeito aos procedimentos seriados,
como sessões de fisioterapia, curativos e
psicoterapias. “Não devemos assinar,
com antecedência, esses procedimentos.
Isso porque se assinarmos e não pudermos fazer todas as sessões, a Asfeb terá
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Nilton Macedo: preservação do bem coletivo

que pagar por todas, impactando ainda na
co-participação”, observa Macedo. Além
disso, lembra Joana D’Arc, o associado não
deve assinar qualquer documento em branco e deve sempre conferir o total dos serviços realizados. Vale reafirmar ainda que o
uso da carteira de atendimento é
intransferível. O artigo 10, inciso II, do nosso Regulamento, prevê a exclusão do associado em caso de desrespeito a essa regra.
Nilton avalia, por fim, que o uso racional do plano não significa a redução
da qualidade no atendimento, mas sim
uma diminuição nos custos operacionais
que afetam os valores da cota. “É importante que cada um tenha essa consciência, para que todos paguem menos e preservemos um benefício coletivo”, conclui.

Comissão de Reforma do
Regulamento inicia trabalhos
A Comissão de Reforma do Regulamento do Asfeb Saúde já iniciou
seus trabalhos de adequação do documento ao novo Estatuto Social da
entidade, sob a presidência de Antônio Carlos Batista Neves, representante do Conselho Fiscal, ficando a secretaria a cargo de Jorge Gonzaga, diretor jurídico da Asfeb. Integram ainda
a comissão o vice-presidente da entidade, Luís Henrique Brandão, Sérgio
Forquim e Édson Lima Silva, ambos do
Conselho Deliberativo.
Segundo o presidente da Comissão, os trabalhos vão transcorrer até o
mês de agosto, com reuniões sempre
às sextas-feiras, pela manhã. O objetivo é, não só adequar o Regulamento
do plano ao novo Estatuto, como promover ajustes voltados a garantir a sustentabilidade e a qualidade de atendimento do Asfeb Saúde.
“Todos os passos do trabalho da
Comissão estarão disponíveis no site da
Asfeb, no endereço www.asfeb.org.br.
Além disso, os associado podem contribuir apresentando sugestões pelo e-mail
crasaude@asfeb.org.br. Após os trabalhos da Comissão, será promovido seminário para debate da proposta e, em
seguida, a Assembléia Geral Extraordinária para deliberação.

D e p o i m e n t o
“Gostaria de prestar os meus
sinceros agradecimentos à Asfeb pelos serviços prestados durante os três
anos de sobrevida em que minha esposa, Adalzira Magalhães de Almeida
e Marinha (Zira), necessitou. Tivemos
em todos os momentos um atendimento inestimável, de extrema grandeza e humanidade. O que a Asfeb
garante a todos os seus associados é,
sem dúvida, incomparável com qualquer outro serviço de saúde que conhecemos.
Minha esposa faleceu no dia 28 de maio. Só me resta agradecer à Asfeb por tudo”.
José Marinho de Souza
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Doenças cardiovasculares, o mal da vida moderna
Uma maior longevidade
das pessoas, juntamente com
os problemas decorrentes do
estilo de vida moderna vêm
determinando um aumento
na incidência das doenças cardiovasculares. Apesar de serem mais freqüente após os
50 anos, acontecem também
em indivíduos mais jovens,
como mais recentemente no
caso do humorista Bussunda
(Casseta e Planeta), que teve
um enfarte súbito durante a
Copa do Mundo.
As estatísticas são expressivas: doenças cardiovasculares causam 12 milhões de
mortes em todo o mundo a
cada ano. Além disso, há uma
grande possibilidade de causar incapacidade nos indivíduos, como as seqüelas de
infarto do miocárdio, seguido

de insuficiência cardíaca, derrames cerebrais, amputações de
membros inferiores por gangrena etc. As seqüelas acontecem em cerca de 20% a 30%
dos indivíduos acometidos pelas doenças cardiovasculares.
Segundo o cardiologista Elias Abrão Chehade, credenciado do Asfeb Saúde, aspectos como hereditariedade,
idade (superior a 50 anos),
fumo, hipertensão arterial,
diabetes, obesidade, sedentarismo e estresse são fatores
que ampliam as possibilidades de ocorrência da doença.
“A maioria das doenças cardiovasculares encontradas no
adulto estão basicamente relacionadas com a aterosclerose. Nesta doença, ocorre um
acúmulo de gorduras nas artérias, que são obstruídas pro-

gressivamente, com maior ou
menor velocidade. Na maioria dos casos, as suas conseqüências irão se manifestar
após os 40-50 anos, através
do surgimento de doenças coronarianas, derrames cerebrais, hipertensão, e doença
arterial obstrutiva dos membros”, informa.
Apesar dos grandes progressos no tratamento médico, a prevenção continua ser
a arma mais poderosa. De acordo com os especialistas, existem diversos fatores de risco
para doenças cardiovasculares, os quais podem ser divididos em imutáveis e
mutáveis. Os imutáveis seriam
hereditariedade, idade e sexo.
Os filhos de pessoas com doenças cardiovasculares, por
exemplo, têm maior propensão para desenvolverem doenças desse grupo.
As estatísticas informam
que quatro entre cincos pessoas acometidas de doenças
cardiovasculares estão acima
dos 65 anos. Os homens têm
maiores chances de ter um
ataque cardíaco e os seus ataques ocorrem numa faixa
etária menor. Mesmo depois
da menopausa, quando a taxa
das mulheres aumenta, ela
nunca é tão elevada como a
dos homens. Já entre os fato-

res que podem ser mudados
estão fumo, colesterol elevado, hipertensão arterial, vida
sedentária, obesidade e
estresse. “O risco de um ataque cardíaco em um fumante
é duas vezes maior do que em
um não-fumante. O fumante
tem uma chance duas a quatro vezes maior de morrer subitamente do que um nãofumante”, observa o médico
Elias Abrão.
A falta de atividade física é outro fator de risco. Exercícios físicos regulares, moderados, como caminhar 40 minutos três vezes po semana,
têm um importante papel em
evitar doenças cardiovasculares. “Se o sedentarismo é uma
das grandes causas de problemas cardiovasculares, os excessos em atividades físicas
também podem colocar as
pessoas em risco. Falo dos
‘atletas de fim de semana’. É
preciso bom senso até para a
atividade física. É importante
que antes de tudo haja uma
preparação e uma gradualidade na incorporação de exerícios físicos na vida das pessoas”, alerta o cardiologista.
ERRATA
Informamos que o autor do artigo
“Cáncer de próstata, protega-se”,
Clóvis Filho, é farmacêutico e não
médico, conforme anunciado na
nossa última edição.

ESPAÇO COOPERFISCO

Cooperativa reforma sua sede
A sede da Cooperfisco,
localizada no prédio da
Sefaz, no Centro Administrativo da Bahia, em Salvador,
passou por reforma nas suas
instalações, com o objetivo
de garantir maior conforto e
agilidade no atendimento
aos seus cooperados. A reforma física da unidade contemplou mudança de piso,
forro e iluminação, além de
pintura geral.
Foi adquirido ainda um
novo mobiliário, mais moderno e compatível com as
atividades desenvolvidas
pela Cooperativa. Segundo
o presidente da instituição,
Petrônio Fonseca, a reforma
promoveu uma adequação
do espaço ao padrão da unidade da Cooperfisco, instalada na Universidade Corporativa da Sefaz, na Barros
Reis, inaugurada em agosto
do ano passado. “As novas
instalações permitem que
possamos garantir um atendimento ainda melhor aos
nossos cooperados”, afirma.
Vale ressaltar que a Cooperativa voltou a operar
com empréstimos consignados para 36 meses. A unidade-sede da Cooperfisco
está aberta para atendimento das 10h às 16h, de segunda a sexta-feira. Nela
trabalham Roseliz Agatão
(gerente administrativa),
Joseane Silva dos Santos
(gestora de atendimento),
Valcinéia Giacomose (caixa)
e Alexandre Pataro (gestor
contábil). Informações podem ser obtidas pelo telefone (71) 3115-2441.
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A reforma contemplou novo piso, forro, iluminação, pintura e novos móveis

Novo site

Maior conforto e agilidade foram os objetivos

Acervo bibliográfico disponível
A diretoria da Cooperfisco comprou novo acervo bibliográfico. São 16 livros que estão disponíveis aos associados, com
informações sobre história, filosofia e doutrina e legislação pertinente ao cooperativismo. Entre os títulos destacam-se “História das Doutrinas Cooperativistas”, de Gromoslav
Mladenatz - que abrange o período do século XVIII, quando
surgiram as primeiras cooperativas até o início do século XX
-, “Caixas Populares”, de Alphonse Desjardins – sobre a história das cooperativas de crédito canadenses -, e
“Cruzadas”, de Roys F. Bergenren, que apresenta a
experiência de cooperativas nos Estados Unidos.
Na avaliação do presidente da Cooperfisco,
Petrônio Fonseca, a aquisição do acervo faz parte do
trabalho de educação cooperativista da instituição.
“Quanto melhor conhecer os princípios do cooperativismo, mais os nossos cooperados poderão atuar de
forma pró-ativa”, observa.
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A Cooperfisco conta
com um novo website,
com desgin moderno. No
site está disponível, entre
outras novidades, um simulador de cálculo de
empréstimos, no qual o
associado pode avaliar
como ficam as prestações
do empréstimo pretendido. Nele é possível ainda
acessar informações institucionais sobre a cooperativa, produtos ofertados,
perguntas mais freqüentes, relatórios e notícias.
Acesse o site e saiba mais:
www.cooperfisco.com.br

Asfeb

TRABALHO E TRANSPARÊNCIA

Diretoria apresenta prestação
de contas do exercício de 2005

Domenico: o foco é a sustentabilidade

Cleudes: transparência em todas as ações

A

diretoria da Asfeb publica nesta
edição as demonstrações contábeis relativas ao período de 2005,
entre as quais estão incluídos o balanço
patrimonial, os demonstrativos de resultado e o de fluxo de caixa, dando prosseguimento a uma nova forma de administrar a instituição, com a transparência
prevalecendo e permitindo que as informações sobre a instituição estejam hoje
abertas a todos os associados. As demonstrações aqui divulgadas foram avaliadas e obtiveram parecer sem ressalvas
da auditoria independente e aprovação
do Conselho Fiscal, como comprovam relatórios na página ao lado.
Os números registrados no exercício devem ser vistos como resultado das
diretrizes propostas e realizadas até o momento pela atual diretoria. “Após a
constatação da realidade que a instituição apresentava, implementamos algumas ações previstas no nosso plano de
trabalho, o que nos permitiu alcançar resultados positivos, conforme divulgamos
em outras edições do nosso jornal”, observa o presidente da Asfeb, Cleudes Freitas.

Asfeb

Entre os itens do plano de trabalho
da atual diretoria estão previstos a prestação de contas com clareza e em cumprimento aos prazos estatutários, a revisão e reestruturação das rotinas de trabalho para a otimização dos custos e a
atualização da contabilidade. Alguns números apresentados na prestação de contas valem ser destacados, como o resultado
líquido de R$ 1.677.890,51, conseqüência
de ajustes de saneamento prometidos.
Esse resultado é conseqüência, em
especial, de valores lançados na contabilidade, mas não apropriados para efeito de
apuração das cotas durante o ano de
2004. Dizem respeito a despesas com serviços médicos realizados, cerca de R$ 930
mil, e receitas do convênio reciprocidade
(recuperação de despesas com beneficiários de co-irmãs em território baiano), que
perfizeram aproximadamente R$ 295 mil.
O ajuste foi promovido, refletindo no
cálculo da cota do trimestre maio a julho de
2005. Porém, Cleudes ressalta que, apesar
dos resultados obtidos no período, a manutenção este ano dos valores das cotas depende do fluxo de despesas médicas, que é resul-
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tado direto da maior ou menor intensidade
no uso dos serviços médico-hospitalares.
Segundo o diretor administrativo-financeiro da Asfeb, Domenico Fioravanti,
do resultado líquido, R$ 964.594,00 foram aplicados no fundo de reserva do
Asfeb Saúde, que tem como objetivo a sustentabilidade do plano, “sendo uma garantia para o cumprimento de obrigações
futuras, conforme está previsto no Regulamento do plano e Estatuto da instituição”.
Em paralelo, houve no período uma
redução no item Despesas Médicas, em
razão de fatores como o uso racional do
plano. A atual diretoria, objetivando
maior transparência na gestão, passou a
reconhecer os valores com assistência
médica dos empregados como gasto da
entidade, impactando no aumento das
despesas administrativas. “Por outro
lado, houve uma redução nas despesas financeiras de R$ 125 mil para R$ 62.977,01,
como resultado de negociações de taxas
bancárias e otimização de processos de cobrança e pagamentos”, destaca Domenico.
Outras medidas estão sendo temadas no
transcorrer deste ano.
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BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO
CIRCULANTE
Disponível
Realizável
Aplicações Financeiras
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde
Outros Valores a Receber
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Aplicações Financeiras
PERMANENTE
Investimentos
Imobilizado
Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares
Bens Móveis - Hospitalares
Bens Móveis - Não Hospitalares
(-) Depreciações Acumuladas - Hospitalares
(-) Depreciações Acumuladas - Não Hospitalares
TOTAL DO ATIVO
PASSIVO
PROVISÕES TÉCNICAS
CIRCULANTE
Eventos a Liquidar com Operações de Assist. à Saúde
Contas a Pagar com Operadoras de Planos Priv. de Assist. à Saúde
Obrigações com Pessoal
Tributos e Contribuições a Recolher
Outros Valores a Pagar
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS
PATRIMONIO SOCIAL LÍQUIDO
Capital Social
(Superávit) ou (Déficits) Acumulados
TOTAL DO PASSIVO

31/12/2005

31/12/2004

2.423.345,36
588.057,98
1.835.287,38
931.419,87
738.244,85
165.622,66
1.157.204,75
1.157.204,75
1.274.253,06
9.628,04
1.264.625,02
1.204.906,74
2.768,69
552.746,39
(825,84)
(494.970,96)
4.854.803,17
31/12/2005
674.437,76
1.626.069,75
1.362.593,30
118,20
89.144,16
47.771,99
126.442,10

1.307.740,39
280.127,17
1.027.613,22
689.623,25
266.013,77
71.976,20
934.406,94
934.406,94
1.284.553,78
9.628,04
1.274.925,74
1.204.906,74
2.478,69
514.021,09
(711,00)
(445.769,78)
3.526.701,11
31/12/2004
503.233,00
2.246.836,11
1.871.581,15
1.316,93
124.011,87
27.929,54
221.996,62

2.554.295,66
16.433,75
2.537.861,91
4.854.803,17

776.632,00
16.433,75
760.198,25
3.526.701,11

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
Contraprestações Efetivas de Operações de Assist. à Saúde
Contraprestações Líquidas
Variação das Provisões Técinica
Eventos Indenizáveis Líquidos
Eventos Indenizáveis
Recuperação de Eventos Indenizáveis
Recuperação de Despesas com Eventos Indenizáveis
RESULTADO OPERACIONAL BÁSICO
Outras Receitas e Despesas Operacionais
RESULTADO OPERACIONAL
Resultado Financeiro Líquido
Receitas Fiananceiras
Despesas Financeiras
Despesas Administrativas
Resultado Não Operacional
RESULTADO LÍQUIDO

31/12/2005
18.117.412,99
18.288.617,75
(171.204,76)
(15.135.284,38)
(16.386.587,46)
665.349,67
585.953,41
2.982.128,61
839.990,24
3.822.118,85
212.505,53
275.477,54
(62.972,01)
(2.352.655,23)
(4.078,64)
1.677.890,51

31/12/2004
17.531.011,52
17.741.067,52
(210.056,00)
(16.058.187,11)
(16.988.710,96)
323.846,13
606.677,72
1.472.824,41
722.813,16
2.195.637,57
36.922,38
162.153,89
(125.231,51)
(2.235.613,82)
(55.665,86)
(58.719,73)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO
Valores Recebidos de Associados
Mensalidades
Co-Participação
Mensalidades Associativas
Receitas Financeiras / Outros Recebimentos
Receitas Financeiras Associados
Clube Salvador
Outros Recebimentos
Convênio Reciprocidade
Pagamentos
Despesas Médico Hospitalares
Convênio Reciprocidade
Reembolso a Beneficiarios
Despesas Administrativas
Despesas Financeiras
Despesas Sociais e Esportivas
Outros Pagamentos
Caixa Líquido das Atividades Operacionais
Investimentos
Valores Aplicados Fundo de Reserva
Valores Recebidos por Aplicação Financeira
Valores Reaplicados
Recebimentos do Sobras e Dividendos
Diminuição das Disponibilidades durante o período
Disponibilidades no início
Disponibilidades no final

31/12/2005
18.473.884,61
17.118.993,16
568.762,13
786.129,32
121.323,89
35.987,08
44.634,72
40.702,09
714.584,79
(18.503.391,81)
(15.701.315,19)
(236.830,53)
(179.232,00)
(2.188.858,09)
(62.972,01)
(78.124,02)
(56.059,97)
806.401,48
(39.015,30)
(964.594,43)
234.179,69
(234.179,69)
5.139,06
(192.069,19)
780.127,17
588.057,98
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PARECER DOS AUDITORES
INDEPENDENTES
1. Examinamos os balanços patrimoniais da
Associação dos Servidores Fiscais do Estado
da Bahia – Asfeb, levantados em 31 de
dezembro de 2005 e 2004 e as respectivas
demonstrações de resultado, das mutações
do patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos, correspondentes aos
exercícios findos naquelas datas, elaboradas sob a responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de emitir opinião sobre essas demonstrações financeiras.
2. Nosso exame foi conduzido de acordo com
as normas brasileiras de auditoria e compreendeu:
a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume
das transações e o sistema contábil e de
controles da Associação;
b) a constatação, com base em testes, das
evidências e dos registros que suportam os
valores e as informações contábeis
divulgadas;
c) e a avaliação das práticas e das estimativas
contábeis mais representativas adotadas pela
administração da Associação, bem como da
apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
3. As demonstrações financeiras, referidas no
primeiro parágrafo, representam adequadamente, nos aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Associação
dos Servidores Fiscais do Estado da Bahia –
Asfeb, em 31 de dezembro de 2005 e 2004,
o resultado de suas operações, as mutações do patrimônio líquido e as origens e
aplicações de recursos correspondentes aos
exercícios findos naquelas datas, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Salvador, 17 de maio de 2006
Quality - Auditores e Contadores S/S

PARECER DO CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal da Associação dos
Servidores Fiscais do Estado da Bahia Asfeb,
no uso de suas atribuições previstas no art.
28, do Estatuto Social, com fundamento na
análise das demonstrações contábeis, no exame de documentos, nas notas explicativas e
no parecer dos auditores independentes, elaborado pela empresa Quality – Auditores e
Consultores S/S, declara que esses documentos e demonstrações refletem adequadamente, em todos os seus aspectos relevantes, a
situação financeira e patrimonial da Asfeb,
em 31 de dezembro de 2005. O resultado de
suas operações, as mutações de seu patrimônio social e as origens e as suas aplicações de
seus recursos referentes ao exercício findo
nesta data, estão de acordo com as normas
contábeis brasileiras e com as normas oficiais
estabelecidas para os planos de saúde.
Honorina Maria Maia Cerqueira (presidente)
Antonio Carlos Batista Neves
José Arnaldo Reis Cruz

Asfeb

FESTA DE SÃO JOÃO

Grupo Fisco faz sua maior festa ao ritmo do forró
A maior confraternização do Grupo Fisco baiano, o Forró da Asfeb reuniu
mais de mil associados, familiares e amigos, no cerimonial Vila São José, no
Cabula. A integração e a alegria típicas
da nossa principal festividade regional
foram a marca da festa, que contou com
o som das bandas Tio Barnabé, Arrocha
o Nó e Cicinho de Assis. Melhor edição
dos últimos anos, a festa contou com o
apoio do Sindsefaz e Cooperfisco e o patrocínio da Insinuante.
Uma grande chácara, com muito
verde e uma certa atmosfera de interior, a Vila São José foi o cenário perfeito para o São João deste ano. Bandeirolas, fogueira, balões, bonecos de
pano estilizados representando figuras juninas decoraram o ambiente, enquanto barracas serviam comidas típicas, como amendoim cozido, canjica,
bolos de carimã, aipim e tapioca. Os
convidados eram recepcionados por
um autêntico trio nordestino logo na
entrada e vários tipos de licores. Ficou
em todos um gosto de “quero mais”.

Vestidos a rigor: o São João na alma

Asfeb

A diretoria comemorou o sucesso do melhor São João dos últimos anos

Ao som das bandas, como a Tio Barnabé, os associados dançaram a noite inteira,
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Mais de mil pessoas, entre associados, familiares e amigos, participaram da festa, uma tradição do Fisco baiano

Um autêntico “trio nordestino” recepcionava quem chegava para a festa

em um momento de grande confraternização

Julho/2006

9
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FESTA DE SÃO JOÃO

Asfeb marcou presença nos festejos juninos do interior
Não foi só na
capital que a
Asfeb marcou
presença na maior
festa popular do
Nordeste. A
Associação apoiou
a realização de
festas de São João
para seus
associados
residentes em
diversas cidades,
como Alagoinhas,
Cruz das Almas,
Eunápolis, Feira,
Guanambi, Ilhéus,
Ipiaú, Itaberaba,
Itabuna,
Itamaranju,
Itapetinga,
Jacobina, Jequié,
Juazeiro, Santo
Antônio de Jesus,
Seabra, Teixeira de
Freitas, Valença e
Vitória da
Conquista. A
iniciativa garantiu
a animação de
associados,
familiares e
amigos nos
festejos juninos.

itas
Teixeira de Fre

Itaberaba

uista
da Conq
a
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Alagoinhas

Ilhéus

Seabra

Santo Antô
nio
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Ipiaú

Jequié

Ipiaú

Asfeb
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QUADRA POLIESPORTIVA

Símbolo do Fisco baiano, Mirinho é homenageado

Amires: um batalhador pelo esporte

Equipes femininas da Faculdade Social da Bahia fizeram o primeiro jogo

I

ncansável batalhador pelos aposentados do Fisco baiano e em especial pelo esporte, Amires Silvany
foi homenageado, com seu nome sendo
dado à nova quadra poliesportiva do clube social da Asfeb, em Salvador. A homenagem da diretoria a “Mirinho”, como é
mais conhecido entre os colegas, foi um
dos destaques do Torneio Início, e contou com a presença de colegas, familiares
do homenageado e convidados.
Conselheiro da Asfeb e um dos responsáveis pela compra do clube social,
Amires é um dos principais incentivadores
do esporte dentro do Fisco. “A homenagem foi uma agradável surpresa. Minha
história aqui é longa e cheia de bons momentos”, disse emocionado. No entender
do presidente da entidade, Cleudes Freitas, Amires é a história viva da Asfeb. “É
uma homenagem mais do justa. É um reconhecimento pelos bons serviços prestados à Asfeb”, disse. A quadra poliesportiva
Amires Silvany foi inaugurada com um jogo
das equipes femininas da Faculdade Social
da Bahia. A construção da quadra contou
com o apoio do Mercantil Rodrigues, que
se fez presente na solenidade de inauguração, através do seu diretor-presidente,
Zenildo Rodrigues.
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Legenda
Conselheiro da Asfeb, Mirinho discursa emocionado pela homenagem
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CAMPEONATO DE FUTEBOL

Torneio dá pontapé inicial no Campeonato 2006

A

realização do Torneio Início, no
dia 20 de maio, no clube social
da Asfeb em Salvador, marcou o
começo do Campeonato de Futebol da
Asfeb/Sindisefaz 2006, com a participação das 12 equipes que compõem as duas
categorias da competição. Na categoria
Máster, venceu a equipe Boca Júnior, que
recebeu o Troféu Catarina Fioravanti, por
ter ganhado na final por 1 X 0 do time
Viracopos. Já na categoria Sênior, a grande
vencedora foi a equipe do Safºs, que derrotou, na final, a equipe do Setran por 2 X
1, e recebeu o Troféu Rodolfo Luiz.
Toda a diretoria da Asfeb esteve
presente ao Torneio Início, que contou
ainda com a participação dos presidentes dos conselhos Fiscal e Deliberativo,
Honorina Maria Maia Cerqueira e
Juvêncio Ruy Cardoso Neves; o diretor
do Sindisefaz e vice-presidente da Coo-

Catarina foi homenageada

perfisco, Jorge Claudemiro; o primeiro
presidente da Asfeb, Luís Carlos
Tibúrcio; Marcos Carneiro e Antônio
Carlos Batista Neves.
Na avaliação do diretor social, de
cultura e esportes da Asfeb, Eraldo San-

Na sênior, o Safºs ficou com o Troféu Rodolfo Luiz

A equipe do Boca Júnior ganhou na categoria máster

Asfeb

tana, pela primeira vez, em observância
ao novo Estatuto Social da instituição, o
regulamento do campeonato foi avaliado
e aprovado pelo Conselho Deliberativo,
com algumas mudanças: duas categorias
(não mais três); uma maior valorização dos
associados (só um convidado na categoria
máster. Na sênior, não há convidado); e criada ainda uma comissão disciplinar. “O objetivo das mudanças é termos um campeonato mais disputado e uma maior confraternização entre os associados”, diz.
Para Jorge Claudemiro, representante do Sindsefaz , o torneio de futebol do
Fisco baiano é importante não só como
estímulo à qualidade de vida, mas também por ser um espaço de integração.
“Aqui conversamos de tudo, inclusive
problemas de trabalho. Daqui saíram soluções e projetos importantes como a criação da Cooperfisco”, afirmou.
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